
ZOOM
ZORGVULDIGE  
TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE VOOR MENSELIJKE ZORG EN ONDERSTEUNING 
Technologie is vandaag niet meer weg te denken in 
de gezondheidszorg en de welzijnsondersteuning. 
Denk aan sensoren voor valpreventie,  beeldbellen 
om met je zorgverlener te overleggen buiten de 
praktijkruimte of het ziekenhuis, wearables die je 
lichaamsparameters meten en apps die je 
gezondheid en welzijn ondersteunen. Digitale 
technologie verandert de gezondheids- en 
welzijnszorg, ons gedrag en de manier waarop 
zorgprofessionals en burgers met elkaar praten.

Al die technologische hulpmiddelen verzamelen 
gegevens over de gebruiker, patiënt of cliënt. Wie 

doet wat met die gegevens? Hoe zit het met 
privacy? Waaraan zouden technologische 
innovaties nu en in de toekomst moeten voldoen? 
Hoe kunnen we hierop anticiperen in plaats van te 
ondergaan? 

Het Fonds Dr. Daniël De Coninck en de Koning 
Boudewijnstichting brachten in het project 
‘Teckno 2030’ een diverse groep van stakeholders 
bij elkaar. Zij stelden een richtinggevend kader op 
voor het gebruik van technologie in de zorg en 
ondersteuning, met acht effectiviteitsprincipes: de 
‘8 Caring Technology Principles’.

IN EEN OOGOPSLAG

Acht principes  
voor zorgvuldige 
technologie 

De groep kwam tot een set van 
acht effectiviteitsprincipes om 
richting te geven aan 
technologische innovaties voor het 
verbeteren van de gezondheid,  

het welzijn en de levenskwaliteit 
van mensen in hun dagelijks leven.  

Het is belangrijk dat burgers, 
patiënten of cliënten autonome 
keuzes kunnen maken over zorg- 
en welzijnsondersteunende 
innovaties. Deze autonomie  
staat of valt met eerlijke, 

bevattelijke en transparante 
informatie.

Enkel door mensen het 
eigenaarschap en voogdijschap 
over hun eigen data te geven, 
zullen burgers en patiënten 
vertrouwen hebben in datascience 
en gezondheidsinnovaties. 

HUMANE TECHNOLOGIE EN  
BURGERGERICHT DATABEHEER

 8 CARING TECHNOLOGY PRINCIPLES 

KWALITEIT EN  
SYSTEMISCHE COHERENTIE

MAATSCHAPPELIJKE  
VERANKERING

Kwaliteitsborging 
innovatieprocess

7

Monitoren  
en bijsturen

8

Mensgerichte 
technologie

1
Geïntegreerd 
technologish 
ecosysteem
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Autonome en 
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Data  
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Inclusieve digitale en 
gezondheidsgeletterheid
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Participatieve en adaptatieve governance

6
GOVERNANCE
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TOEKOMSTSCENARIO’S ALS OPSTAP NAAR EFFECTIVITEITSPRINCIPES

Tijdens Teckno 2030 werd de 
methodiek van de 
toekomstverkenning gebruikt om 
tot de acht effectiviteitsprincipes 
voor zorgvuldige technologie te 
komen. Toekomstverkenning maakt 
het mogelijk om los te komen van 
actuele beperkingen en om inzicht 
te krijgen op de gevolgen van 

maatschappelijke beleidskeuzes 
die vandaag worden gemaakt.

De deelnemers beschreven vier 
mogelijke werelden in 2030 waarin 
ze de rol van ondersteunende 
zorgtechnologie ongebonden en 
creatief konden exploreren. Het 
zijn geen gewenste toekomsten, 

wel plausibele en relevante 
werelden.

Deze werelden hebben geleid tot 
hefbomen, randvoorwaarden en 
principes om de ontwikkeling van 
technologische innovaties voor een 
betere gezondheid, welzijn en 
levenskwaliteit aan te sturen.

Actieve burgers
Empowerment, Participatie, Tech als dashboard

Passieve burgers
Onderworpen, Berusting, Tech als black box
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VIER PLAUSIBELE TOEKOMSTEN MET ZORG- EN ONDERSTEUNINGSTECHNOLOGIE 

GEZOND IS HET NIEUWE NORMAAL
In deze wereld vond een volledige omschakeling 
plaats van een curatieve naar een preventieve 
gezondheidszorg. 

Digitale, datagedreven technologie zorgt voor 
individuele en collectieve bijsturing door educatie en 
coaching, maar ook door nudging. Dit is een subtiele 
manier om het gedrag van mensen bij te sturen in de 
richting van een gezonde preventieve levensstijl. 

Mensen hebben daar weinig problemen mee, want ze 
zijn veeleer passief en voor hen is al die technologie 
een black box waarvan ze weinig begrijpen. Hun leven 
speelt zich grotendeels af in solidaire buurten en 
woonblokken. Het is daar aangenaam leven, vinden ze. 

BETTER AGEING FOR HEALTHY LIVING AND DYING 
(BEAGL)
Data, algoritmen en technologie worden gezien als een 
publiek goed. Ze worden maximaal ontsloten en 
transparant gedeeld in het belang van iedereen. Open 
source is een evidentie, privacy een begrip uit het 
verleden. Technologie en innovaties sluiten aan op reële 
behoeften en dienen het algemeen belang. 

Maar alles kan beter. Daarom is de Beagl een lerende 
samenleving. Beleidskeuzes worden bijgestuurd op basis 
van nieuwe kennis en voortschrijdend inzicht. Burgers 
participeren op alle beleidsniveaus. Mensen zijn leergierig 
omdat ze verstandige keuzes willen maken. Iedereen 
heeft het gevoel op dezelfde boot te zitten en is bereid om 
deze boot mee aansturen. 

DOMINO OF ZO 
Individualisme staat voorop, maar burgers zijn weinig 
actief en niet geëmpowerd. Bovendien is de overheid 
afwezig. De gezondheidszorg is geprivatiseerd. 
Verzekeraars hebben de handen in elkaar geslagen met 
databedrijven en commerciële dienstverleners. Die 
machtige conglomeraten brengen voortdurend nieuwe 
gezondheids- en welzijnsproducten op de markt, maar 
hun aanbod is nauwelijks afgestemd op de werkelijke 
behoeften. De grote private spelers monopoliseren de 
markt, … én het dagelijks leven. 

Mensen worden in de eerste plaats gezien als 
consumenten, ook op vlak van gezondheid en zorg. 
Technologie en het gebruik van data verdiepen daardoor 
de gezondheidskloof. Wie bemiddeld of digitaal 
onderlegd is, overleeft. Wie kwetsbaar is en omvalt, heeft 
het moeilijk om weer overeind te komen. 

DAR-WIN OR LOSE
‘The winner takes all’ zou de mantra van deze samenleving 
kunnen zijn. In deze hyper-geconnecteerde wereld, 
gedreven door technologische innovatie, ontstaat een 
nieuwe vorm van kapitaal: data worden de nieuwe 
‘currency’ en data worden een persoonlijk ‘asset’. Wakkere 
en goedgeïnformeerde burgers schrikken er niet voor terug 
om hun gegevens te vermarkten. 

Toch is er enige vorm van solidariteit. Die speelt zich af op 
microniveau (microsolidariteit) en wordt ondersteund door 
crowdfunding en -lending. Mensen met gezamenlijke 
noden of competenties zoeken elkaar op via wereldwijde 
netwerken en communicatieplatforms. Ze nemen 
initiatieven en werken zelf aan oplossingen voor hun noden 
of die van anderen. Hoewel lang niet iedereen een technerd 
is, weten mensen technologisch innovaties in te passen in 
hun leven. 

FRB_Zoom_Teckno_NL.indd   3FRB_Zoom_Teckno_NL.indd   3 1/10/20   15:481/10/20   15:48



Zorg ervoor dat 
de rol van tech-

nologie en het gebruik 
van data faciliterend 
en ondersteunend blijven, dat ze 
ten dienste staan van de mens en 
de samenleving. Maximaliseer de 
mogelijkheden van burgers om 
zelf beslissingen te nemen vanuit 
hun zorgnoden, ondersteunings-
behoeften en gezondheids- 
wensen.

Versterk het  
vertrouwen van 

mensen en organisa-
ties in het gebruik van 
data en de ontplooiing van hierop 
gebaseerde innovaties door hen 
eigenaarschap te geven over hun 
eigen data. Ondersteun burgers 
om deze data op een veilige 
manier te delen en in te zetten 
als hefboom voor persoonlijk 
welzijn en voor het algemeen 
belang.

Ontplooi systemen voor kwaliteitsborging van het innova-
tieproces, d.w.z. voor, tijdens en na de ontwikkeling van 

technologie, het gebruik van data en de implementatie van 
technologie. Controle moet plaatsvinden op vlak van inhoud, vei-
ligheid, transparantie van informatie, traceerbaarheid, nut en effectiviteit. 
Hierbij moet ervaringskennis hand in hand gaan met wetenschappelijke 
bewijsvoering. Voer kwaliteitslabels in om de resultaten van deze con-
troles en evaluaties te communiceren.

Stimuleer  
continue samen-

werking tussen alle 
actoren door de  
creatie van een geïntegreerd 
technologisch ecosysteem 
waarin interoperabiliteit, gestan-
daardiseerde protocollen en 
open source (basis) technologie 
vanzelfsprekend zijn. Ondersteun 
patiënten en burgers om  
optimaal te participeren in de 
ontwikkeling en de inzet van dit 
ecosysteem.

Bevorder de 
technologiegelet-

terdheid, gezondheids-
competenties en  
participatie van alle burgers.  
Zet in op levenslang leren voor 
iedereen. Zie erop toe dat ieder-
een mee is, inclusief kwetsbare 
en kansarme mensen en mensen 
die bijzondere aandacht vragen. 
Innovatie moet gericht zijn op het 
dempen van de digitale én de 
gezondheidskloof, in plaats van 
ze verder uit te diepen.

Monitor en evalueer dat acties coherent blijven met de 
gestelde gezondheids- en zorgdoelstellingen in een bre-

der preventief, ethisch en duurzaam kader. Integreer duur-
zaamheidsdoelstellingen en gepaste ethische principes (o.a. de 
rechten van de mens e.a.) in het groeipad van innovatie.

Geef eerlijke, 
betrouwbare, 

transparante en bevat-
telijke informatie over 
zorg- en gezondheidsinnovaties. 
Zorg ervoor dat mensen op een 
autonome manier echte geïnfor-
meerde keuzes (true consent)  
kunnen maken door het nut, de  
toepasbaarheid, de pro’s en de  
contra’s van innovaties objectief 
weer te geven waardoor mensen 
vertrouwen kunnen hebben in de 
producten waar ze voor kiezen.

Ontwikkel een 
participatieve en 

adaptieve governance 
van het innovatiesys-
teem.  
Stimuleer burgers en stakehol-
ders om hieraan actief deel te 
nemen. Stuur beleid flexibel, 
maar niettemin krachtdadig bij, 
geïnformeerd door data, ervaring, 
evidence en groeiende expertise.

ACHT EFFECTIVITEITSPRINCIPES
Waar technologie wordt ingezet om de gezondheid, het welzijn en de levenskwaliteit van mensen in hun dagelijks 
leven te verbeteren, bieden volgende effectiviteitsprincipes een leidraad voor hoe we kunnen handelen:

“Mensen moeten op een 

autonome manier échte 

geïnformeerde keuzes kunnen 

maken over datadeling.  […] Dat 

zal een nieuwe vorm van 

samenwerking vragen, een 

innovatief ecosysteem met een 

aangepast beleid en participatie 

van alle betrokkenen, ook van 

patiënten en burgers. […]" 

KBS, VITO, VPP, Domus 

Medica en Zorgnet-Icuro in een 

opiniebijdrage op de website  

van de VRT.

ONDERSTEUN MAATSCHAPPELIJKE VERANKERING MOEDIG PARTICIPATIEVE  
GOVERNANCE AAN

MONITOR OP KWALITEIT EN SYSTEMISCHE COHERENTIE 
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BEVORDER HUMANE TECHNOLOGIE EN BURGERGERICHT DATABEHEER
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M E E R  W E T E N

Het volledige rapport ‘Zorgvuldige technologie - Teckno 2030 - De 
rol van technologie voor een betere gezondheidsgerelateerde 
levens kwaliteit van personen in hun dagelijks leven’ (2020) is be-
schikbaar op www.kbs-frb.be.

Daar vindt u tevens:

-  het rapport ‘Genoomkennis verandert de gezondheidszorg – 
Burge radvies zet beleid en stakeholders aan tot veranderagenda’ 
(2019) en de ZOOM ‘Burgers en hun genoom’,

-  het rapport ‘Barometer Digitale Inclusie’ (2020) en de samenvat-
tende ZOOM.

Het is belangrijk dat burgers 
autonome keuzes kunnen maken 
over innovaties op vlak van zorg 
en ondersteuning. Deze 
autonomie is alleen mogelijk als 
mensen eerlijke, bevattelijke en 
transparante informatie krijgen 
en als ze ondersteund worden in 
het opbouwen van hun digitale en 
gezondheidsvaardigheden. 
Daarom is het wenselijk om 
burgers/patiënten het 
eigenaarschap over hun eigen 
data te geven.

Om deze omslag mogelijk 
te maken, wil het Fonds 
Dr. Daniël De Coninck:

•  een breed draagvlak opbouwen 
voor deze effectiviteitsprincipes 
door individuen, organisaties en 
stakeholders uit te nodigen om 
de principes te onderschrijven 
en te gebruiken in hun 
dagelijkse praktijk. 
(zie caringtechnology.be)

•  een lerende gemeenschap 
creëren van zorgtech-
ontwikkelaars, onderzoekers, 
gebruikers, zorgverleners, 
beleidsmakers, fi nanciers van 
onderzoek en andere 

betrokkenen. Binnen deze 
gemeenschap zal de KBS en het 
Fonds Daniël De Coninck acties 
stimuleren om deze acht 
principes toe te passen bij de 
ontwikkeling, introductie, 
opvolging en evaluatie van 
technologische innovaties voor 
zorg en ondersteuning. 

De Koning Boudewijnstichting zal 
deze effectiviteitsprincipes ook 
inzetten bij het ontwikkelen van 
governance-modellen voor data 
voor het algemeen belang in het 
domein van zorg en gezondheid. 

CALL TO ACTION

K O N I N G  B O U D E W I J N S T I C H T I N G 

Abonneer u op onze e-news: www.kbs-frb.be

Volg ons op

De Koning Boudewijnstichting heeft als opdracht bij te dragen 
tot een betere samenleving. De Stichting is in België en Europa 
een actor van verandering en innovatie in dienst van het alge-
meen belang en van de maatschappelijke cohesie. Ze zet zich in 
om een maximale impact te realiseren door de competenties 
van organisaties en personen te versterken. Ze stimuleert doel-
treffende fi lan tropie bij personen en ondernemingen.

Het Fonds Dokter Daniël De Coninck investeert in een toeganke-
lijke, kwaliteitsvolle en humane eerste lijn. Zo wil het de gezond-
heid en de levenskwaliteit van iedereen met een zorg- of onder-
steuningsnood in de thuissituatie verbeteren en zorg- en 
welzijnsprofessionals ondersteunen.

Dank aan de Nationale Loterij en aan alle schenkers voor hun 
gewaardeerde steun.
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“Ook vanuit het domein van de artificiële intelligentie stel ik het universele 
karakter van de acht principes vast.  Ze geven de richting aan om tot een 

gebalanceerde  en betere relatie te komen tussen mens en technologie in een 
moderne en inclusieve samenleving. In de praktijk zullen wij deze principes 

gebruiken om onze Waalse  acties op vlak van AI te ondersteunen. "
Christophe Montoisy, Reseau IA Wallonia

“Deze acht principes vormen een waarborg om iedereen, 
betrokken bij innovatie op vlak van gezondheid, eraan te herinneren 

dat innovatieve oplossingen tegelijkertijd vernieuwend maar 
vooral ook ethisch moeten zijn. "

Azèle Mathieu, Lifetech, Hub Brussels

“Bedrijven en individuen moeten hun eigen data beheren 
en zelf kunnen beslissen wie ze mag zien."

Prof. Ruben Verborgh, IDLab UGent-imec

DRAAGVLAK
OPBOUWEN

VISIBILITEIT
CREËREN

TOEPASSINGEN
STIMULEREN
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